
 كثيرا فصلا سديفثروا ئاجاسإ كيا
 كلذ ل وثقل ازياوف مك الاوس نلبس ولس اريدك بساولا تءايصاذن

 تس ايكيكُل ب ليزادنا بسيودوا لكاس

١ 

 ,يشسول/ولعلا واثر سلط لرد





 ركل وما كس كس ًابلط كس ماع هيو اثر كس يرعلا لرادملا قافو

 ثمر ا كفرص ل يسيل اسر ديرو راج اسي تأ
 كبسرذ كس لؤقنو ا اوف قي تال اوس برواس اريرعوك باولا تءارصاق“

 بس الايك يي ليزادنا بسهئودوا لباس

24- 

 دمجأ .ربهللا دبع
 رسول ولع اداشرا مسارب لرد

 لل و لسا رتفلو م م 0 2و 9



 تاك يورّقلا رو مكمكم السلا

 : شرا ذكل مث تمدط كن ير اق زمول بلط يزل با تارضح
 :مويغم لولي ارظ ول وكركاووجواب كس سا كشكول تك كب كاش

 كح و كأي حى وارتب« تع اشاودنم آلات لي اررفللاسرارورض ل سفيكس رك سرك رك ارب قوم

 اًريخ ىلاعت للا مكازج

 - ىب ارك ولاك الب دهس هل اقتالاباب ربا لم ر ثسا كرو 1 7 ثلس 9/2 : تبان طخ تس ارم
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 5 ا .
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 دمجأ .ربهللادبع كتم

 - لي رفا ظح ال بتكت سف : نإ راق اري تمن

 ءاما1 /سانالكعس : 22 تعاشان

 ناتنكاي - ىيب ارك ؤورريكلاع لباقتلاب«ٌئاسوس جنا. تا ىذ 12015

 (+92) 7-35121955-21 : رت ناو

 2212230-2196170,0334-0321, 2534504-0302, : 22سم لوم
0346-0 ,0314-6657 

 اةراخإتاج .21211262- ال1 -طان5112.6012.م1ك كن سوو
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 '”دسر لثبب ذياريضط يقول _.  ١ ادلع
 - ىب ارك ولاكل الب ءريتسر اجلب قلاب ايها لس ثس ا روك 1 7س 2

 -< بايتس ىلا لوف اه بتكر وهشسم انتو العكس لا
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 نام اضم تسريف 0 باولا تايصاخ

 نئاضم

 ا” | ااا ليش ب صان"

 لالتفاو ل الجفا بايتايماغإ_ ١"

6 : 
ٌ : 

 ؟ح لام لاب لي باب لت تيصاخ كنك كو

 ا” ل باتا
 اسأل ثيل

 اا



 مق ات م باولا تايصاع

 ماكر ب تماد ب حاص ى اخد رونار جئان الوم تضحي قت

 قيال نو ان ىرونبمالع ريم السالا مولقلا :نيماح ثييب دح ذاتسا
 ترسل ردنا وة اجم ردبسم اعنا رب 17 لا ةريحملا

 .هلامكو ءرملا ىعس ىيقابلاو «هّلاجرو ملعلا لهأ

 ادع افأ

 فرصلا َّنأ ملعا :لث ت اررف كلر دوعس ناب لطرح“ «راورالا حرار: “فلم
 برعم ولعوكف رص ملكي هراختتسا لا فذ “عرار” بح اص اهوبأ ّوحنلاو مولعلا /

 كك برع مولع كس هراشلا فرط لا لبي للا ايوكء سيدرا رق حررط ىلا كس كس
 هس لك هدإيز اك فرص متر بي برنو انو وشن

 راك رع قانا كدعاوق ىدت كيل لا جاتو مولعش ىت ايلا قس ذكرت
 ركل حلوان 2 ل قلطتيرمروت قرص ليس ح (انبو بارعا) رن 1ك

 «ترلع ف فر از فرت, لص فرت فرص معي لانج« كن م 1فر

 - ّلاج كش حس ليطروا ماخدا؛ با“ فاعدا سلس نيرعضلو ورم

 فرص مر وا رعاو 2 قرص و لو سالالا باتل ب لوكات فلكس يرجو ىرسود

 روا ىرعتمو قزاز ربع ) كرعاوق قون ايل, نات هدافتتسا حس تنغل لارخإ ل نو
 - لات رورض اعلق لابو( كس لاعفا تالص

 لا« اتامجه زادت تس ل صيبس اولا تايصاخ تت و رثك ا كى الب تامل ايازهس كس ديرجو رسبت
 لا رف شبلي ترق ريض حس لكتسدض كربلا درب هس مالسا ليل

 تايصاخ خو يل ساء اتبرر ضفانو مانا فرضنا ملعب كس بوبا ضاوخ زي
 0 سقف روطل لام ا 0 رع مولع وو «س كقثاو ان تس باولا

 كياروا “ب ٍرْعملا بيترت يف برُغُشلا” < باتل ياهل لك تافنلكش

 -<- *قيلعتلا قيلغت”ماناكل :« ب ىراخب تاقيلقنى هلق بارم الع بال رسود



 انتل 7 باولا تايصاع

 . “ةلكشملا تاملكلا نع ةيوغللا يناعملا رهظم” « كك «برغملا”

 ا رب ل ملل دج

 تايلر مان" يرعشلا بنرت اير راديو بتات
 هقفلا يف ةبيرغلا تاملكلا نع ةبارغلا ليزُم”< “اك «“برغملا”

 مامإلا تاقيلعت نع تاقالغإلا ةلاز "< نما “قيلعتلا قيلغت”  “يفنحلا

 انا نول يفت بو ,لااعفا باب ضاوخ ضخ ليا ركا با ."هحيحص يف يراخبلا

 ثامر سك بلك ساء انكس باتل و نا

 دا ةقياب ميملا مفي" برغملا ىفاذك" +

 : لف لين نكد نج لابي رام ذخر ثتسسيل_ كس باولا تايصاخ
 «بجاحلا نء ال “ةيفاشلا”ءروف/ئبا) “عاتمإلا”ء»نءا) “فصنملا”

 روو ودوجومركزلا ثملاغء لج بايانركذلا لواود ربك ارت ضاقت ”ىرع لوصتا

 روا م“ ''رشكم”” اك بجاع نبا ريفاش ركذلا عار < رئالاب ع دارعتسا ىلبلط لس
 بكتير قراف ماك

 رشا لك بانك ضشروا ناسك يأ لب (ودرا) ناين ىئ قل كس تاو يلطاذبإ
 تبا لس يفسول مولحلا داشرا سرد لدا ءدّدلا .ظفح ردلاربع فسم ”ةكروارب ءق ا ترورض

 : كلوب حس. ردص حرش ل ذبل« بمر رون وك كلا تس بيتر نبي رت وا بولس هع

 تسا همدافا دي لوو زجوم

 تسا هدافا رزق كيج. ال

 ترب وق وأ_يفسو مولعلا راشرا سردي روا فثصمو كردي نايس ملا

 - ناءآ- ل زاولة ترهشو تزو

 ىلاثخربلار ونار جدتك

 ه1



 بتم لير 6 باوبا تايصاع

 بتم ل

 ريغ كس لم جس ثلكب ني دمنا لبي ثدحابم كس فرصلا مب بوبا تسايصاخ
 هس يبرعلا لرادملا قافور ظلت كس تنقنا كا لكشم نربي اك تفل ىلع

 < ايدرا رح اكباصتول شنب لاا كف رصللا ملت "قربك لوصف”
 ناي راف ل هاءزودوجوسروا هس ل ناب ىرافسلا لو “قربك ا لوصف:

 هاذ كت اضاقرلا و شير ورب نانا قر لن ىلإ كمان ينو ل ناز كرا
 ءلاسررظن تح لانج - اج ايل يت اسكس بلط#_ زادنا نين لت لغ كاب دهرا

 رطاخ كت رورض لكمال لطب « ليف ينصت عنتس لوك حس شوكي كلاس ل

 تاصاخ شح لك “قربك لوصف””روإ لييصفل كف رصلا ملك ترايص امن ليي بولس ديدي
 -< قى تيار كت ايصوصتل ب ذجردنم لش لش جس ليت تقتلك

 يل كس .رلط انركا فج اكن تخوم ركذ اكروصا كلارك ايكا يلم انتا ىصصتت اك تاب شا ١
 - ايكايكز ارا ناكمالا ىاح تلاوط ىرورضر تر وادا ز وت قرورضروا منا

 - لّؤ روقولار شكر واروبتسوج حايك يك ا تكا رك ذ كس تايصاخ نا فرص -7
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 نديم يب قم ان اوم تررصت نارود ل نك ل“ يفسول مولحل اداشرامسرديلا ا

 تايصاخ حس افا لصوتو لامنبر جون لريمالسا مولتلا عما ذاتتسا مريدي ز بحاص
 مان «باوبألا تايصاخ ىلإ بالطلا داشرإ” تس تبسانم ىا«ٌلوم قون كم اكو
 وج حس بئاج لكم ارك لطروا ملل با رعب لح تععاششا لبي لك لاسر <. ايكا يكن يدوجت
 وو حبس او: ارهبي يعاد كت مع اشاراب ىرسود كل لا ءىوداي لبا عون ىل لاذ



 نع 1 باولا تايصاخ

 هلت اسال ذاتتسا لح تع اشا ىرسود ءايكل صيف كت عاش ك- كت افاضا يفسد جب لب

 مولتلا دماج ثييرح ذاتسا) متاكرب تماد بحاص ىلاشخرب رونا رج انالوم ترضخ
 ا كريرشيل كاسر د ترطخ,ايك بي للي تمدخ لك ( وان ىرونب رهالع يه السلا

 رفح تاملكق يسوضتو ىلع عتق ورب باوباا تءايصاخوا ٌلازفا لصوح ومب تس كرا

 - ل لاش ل مرقم تعاشا ىرسد لاوج يسد

 د ( نّاث ىرؤنب ييمالسالا مولتلا :نعماج ذاتسا) بحاص رعس رج ان الوص ترضخ
 بحاصرهتاريي زان الوم ترضخ حرررط ىسا_ لاءر فج وفر ول ربك لب هس ال ري ماعرظنمولل اسر
 تعاشا ىرسود ذ ( نان قرون, .يمالسالا مولقلا ةعماج راش ريل ربرعسس ردم ذاتسا)
 كوم تس ركادا رك اك تاارطع> نا هدب « فار فظن ىردينقنو ىكالصا ب لاسر لي ح
 ,ريفم يل كس ريزيو مولع طركانب ىكاب ماوكلاسر للا تز | بردّقلا لح اعدب تسد

 !_ ناي آ- سس انب تاجنجل رذ كل كس نواعم مامتروا دن اساو نإ رلاو كس هدب روا هرب

 را نب را ربع

 يفسول مولعلاو اشر اسر لرد

 قرارك كر امانوج تسرك

 ه7



 باولا تايصاع 6 باولا تايصاع

 ميحترلا ىطحرلا هللا وسب

 هلآو دمحم هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعبامأ .نيعمجأ هبحصو

 باوبا تايصاع
 زج كرس داك جج قل: لن نت وغلا تص اخ ءجس حك ةيصاخخ تايصاخ

 - انوم اخدت اسكس

 ىوغل كس باب ىلوج لب تلو لاعم ىلا تايصامن لبث حر الطصا لك فرص ادع
 ءايحب تسهاثك هو لإ سم ب 2 :لع -لوم مزال رك اسيا اوك لوفر زوجت

 لي لارعإب لس ُةساع دس لك لعفت بنان ءهانك تت (م «ث ءأ) مثإ هداءاك ىلا

 ركع دئاز ]كس هدا لا( انجب) بنَجت يك اب كس (انب) 8

 -<- مزال اسكس لا

 هيدعت لم لادجت اسكس ىث ىوغلااءانرل نرداخ: ل نش لس «جارخإلا عررظ ىكا
 02 -<- مذالدجت اساس جارحخإ هيدعت ميدوا« لو ةساج ساي قت

 يل لا ءاناج باي ليك يب كس هيدعت جار دوجواب ك0 لاكن اك هيدعت < كلا
 -< مزال تاس لس لادوا تتصاخ كل اهيدعت مك

 كس باب للا لب لس سس لسوف وو اكل لا تليص امن لكس ساب كك سيد صاغ

 َجّرخأ روا لخذأ : لج _ لو وم كيش موهفماف الخ ادوج واب تارك هداملا فلن

 لاوتشم ل ووو ل هوت قرعتم حل مزا) دوجواب كس دوم كلا موي كارب

 لاعفا باب #ج لوتس كريس هيدعت لب ثكب كت ايصاخ لابي وكم وهف ا ل
 -ه تّيصاخ ليا ك



 درجب لالش تايصاخ ٠ باولا تايصاخ

 دري لالش ب اولا

 نك «يناوبألا م” ءعمس «برض «رصن كن : باب ند لي كس رجب مل رغ

 ىلكملكن د كس عر اضم روا صا لبي لوباب نلت نا هك لس لا لن تس الأ بوبا
 فلذك تك وف لوب فل يقتابسجج””: هس يبه دعا < فلك و رعاق بصح تل

 باوبألا مأ ل لا« ليت لاعتسالارشكروا نئاومكس هس دعاق لا باب ناري يباح لو“
 ىلا تلج لكن ٌبِسَح «َمُرُك ؛حسفف: باولا ناب كب ج « ل ةسالبأ

 سا « لن قل اعتتسارا لبر وا , لو سبت فل ترسود كيا لبي راضمروا

 يك سابك“ باربألا جورف“ ل
 رصل باب تّيصاخ

 - < مبلاغم تّص اخر ورش ىك باب لا
 تك لطصا روا- رك شراك فس آبل سرسود كيأ أ: لن قت ىوغل كس :بلاغم
 نيقلرفعل رؤس لخضر مان نر كرك حس شخ ساو[ تكد < ةلعافم باب لإ
 لتجعل كس نس ركربانوكبلغ لا نس اج يكرم انك دج بل ان كس كيا ىلع س

 ا ا لق ل 006 | ءاكو مب ترن باب هو حان اج ابال

 لا لبن 1# لن لب لن تحط مج يدي روا لم) ا ل

 لع لب ل تس دامو سود كياريز دوا لي ) ُهُيَرضْأف دير يِنْبراَصُي دوا ( لوم ا” آبل اي

 لوم ات بل اغرب للا

 را الث وم لاعتسا ح رصن باب لولود ٌُبَّرضُأروا ٌمّصخ محخأ لام لولاه نا

 ا (ت برض باب نيتارومكش عشب لص نووي

 < رصن بابرثلاوو«عاجاجإيا) لج ل كلظراهظادعب ل لءافم باب هداف



 مج لالغتاصاغ | باولا تايصاخ

 اك [ل يك رصن باب الوم لب نان لب فوجا «لاثه لي كا نلمس ات
 - لكل متت تس رصن باب لي بيرم الك يب لكس مك يل لاا

 برص باب تصا
 كس .لعافم باب وك شت لعثو و كه طسرثشب « جس بل اذم اى تع ان كساب لا : بل ذم

 وه لاب ضان اي لاب ف وجا« لاثم < اهاج يال كك بلغ راهن ا دعب
 ري «لو ةسدلكء دعو تسود كياريزروا لي) هُدِعََف ٌديَز ينُدِعاَوُي :لاثما لك ىواد لاثم
 - ( لومت ان[ بلل انبي لا لاي سرك ا رول دعو ل

 اجرب لاري لب ءاليحكاوج ماب ذسديزرواذس لا) َُرَسَيَق دير ُهَرَساي :لاثم كى إب لام

 -(ا( بلان لم كبك
 نان نب نع سرا قلاب نقرفازيزو .ةئيرأد دير يقبات :لاخ كل فرقا
 -( لوم انآ بل عري

 ناي با لالا ف ب واول ورانا يقي ياني نتا
 -( لومب انآ بل اع ل

 عب باب تيس اخ
 تايفيك للامسجروا بيكو ككر ملم خم ىرابي « انو لامعتتسا مزاإ شكا باي ب

 -(اومرابي) مقَس : كت ءلؤ ةسآ تبا ىا وداي ز افلا لاو ذس كك لالدرب
 -(اوموريآ هداشك) جلب -(اومالاك) دوس -(اوب نلت ) *"تارح -(اوج شو حرف

 ْمِهْيَلَع ٌفّوخ الّوإ» :< لات راب داشرا«« ا" ؟ت مكب اي قلو لاعتتسا مز ا رك نزح :هرئاقول

 ىلاغت ىراب داشرا« جات [ترصن باب وتوم لامعتسا ىرعتمركاروا 17 :ةرقسلا) 40 َنْوْنَرْحَي ْمُهاَلَو

 -(10 :سنوي) 4 ْمُهَلْوَق َكنزْحَي الو :ج



 وجم ىل الخ تايصاخ باولا تايصاخ

 رباب تعا
 ل تس آل اعفا هو فرصءس باب لاري وو « جس ىف تدلي ان الكباب للا

 نين نيج قتاطهفورت_وم قتلطاف رت ب ديس اهتم كس لافوداي مكمل «ملكن تس ن

 نم رول ىلا روب 0 0 فور

 50 نو ءاحو ءاعحو ءاه مزمجه

 قطف ركلا) حتفي حف «( قطف لكن ) بهذي بهذ :#
 م3510 ىف ىبأ روا( لت قطف وتل وفود رمكماا روا ناب) ْعَحْبَي عَحَب 1

 -ح ذا انآ ت حتف باب دوجواب ل ومرت قطف تل بلك الو ناكل وكري

 طرت كه ذأ حتف باس كس لكس قرورض تحاضو يب لاهي :مرت ا

 ف رتركم از ب نابع اكلك ل يكب لطم وب قطف جركمالا اب مكن زل اك اك
 ناك نارك ْعَّمْسَي ٌعِمَس دعي دعو :ك اكو حس دبقف باب رورضوو زوم قل

 - ل2 حتف باب رك قفلعفرق لي هل اتم كسك لرواد

 لاعفا 2 باب لاروا « لس ىرعتم اتوب لاعتسا مرن | باب ب

 : لو توم لامعتسا

 تققلظروا شايب كف وصومري تنفصل ئشم درك لااوري اخ تلفصوج لاعفا دو ١-
 ردابب) عّبش -(اوب تروصرب) َحَبق - -(اوه نين ) ّنْسَح :تج_وم لوم

 د ا 2 00

 ريت اسك فوصوم هس قششروارب جرايد اب نايم لوم رن و قط مرفصوج لاعفا هو -

 تفصيلا تب اقف -(او يقف ) قف : تلج ء لوم عكس نب مز ا) حررط لك قلب فم



 رجب ىل الخ تايصان لس باوبا تايصاخ

 -< لا نان مزال دقتاسك فوصرم جو كشر اراب ناي لب قل

 بح : لح ومنا شم جتا سكس قيس افصوج لي ركت لال تنص ىماوج لاعفاوو 1

 ميتا تافص قري قير افصرج ركب -(اوب: كاي ) رهط -(اوب ىت)
 - لو اشم

 بقرف لو للود نيم لو تح 1 عمس باب 200 يقل فاصوا :هرئاف

 ته اتم ماود لدي نا* لو وم لاوعتسا يقلغ ف اصوا دو تس مرك باب 0

 نفر حرف: تلج ءاتوم لائم اود لبي فاصوا لاو دس آت يباب دوا 0

 - انت لي ماور

 بس باب تي اع
 خربو ا“ نا باك( 3 ارئافلا لاو لس 12 باب لاذ “قربك ا لوصن*بحاص

 ل ذرجردنموج لإ كرك لبي باتكىقب اذ لوخنأ ليام كتب لي نت ل

 : لو
 ١- (اوم لاح لوخ) عن ١- الر تسود دس للا) َّقِمَو (

 اهكاس وربة ىلا) قو -( (اوم ل البهو) َقِبَو (

 (اوم ثراووو) َترَو -1 (اوهب قأاوموو) َقِفَو-ه
 اك م روسوو) م رو -/ (اومر كيتي هو) 2 رو-/ )

 (اوم بيرشوو) يلو - (لكدت  قامقج) يِرَو-١

 (اومب ضاران حنت ) ّرجَو -5 (اهكر ديك ) َرعو-١

 اوم لدا وو) لِهَو ١- (اوم نار2 هو) َهِلَو-١ ١

 (ارنور تريب هس لا) طَو ١1- 2000 َمِعَو-0

 (ايكم اكس قنفذ لا) قو (اومريصاانوو) ّسِيَي ١



 ورم ىل الخ تاصاخ مس باولا تايصاخ

 باب لا ل لاا « لب روصو دورعم لل وج ظافلا لاو ذآ حس بح اب :هدئاف
 كس ردد ظافلا هراما للي نسمح لانج «< ىلاج ىرك دارت ىطظافلا لاو فس آت
 7 : لإن لل زرجر نم طظافلا لاب كس
 (اوبب نيل ) كو -؟ ( ىىرلج) َقِعَو-١
 ( اشي ) ّىِهَو -[ اوم تس ) يِفَو -؟

 0 اواو نب ل كلا تر عر
 (اومر وزنك ) طبَو د( وم لوشمد[ز تروع) َتَهِرَو -أ

 (ابإب) َدِجَو -1 (اوم لاح كت ) ّسِيَب -8

 (اومرثسورو ) ْعِجَّو ١١- ( لكى روزم) نهو-٠

 «ايكمتو سس لاا) مِهَو ١١- (اوب لّخ) سي ١
 -(ايل ناك ) تيييخ عاف (الاؤمتم ذل 20 عِلَو

 توم لاوتتسا سس باولا وو ظافلا ساو سآت باب لامك سدت و

 < لاعتسا تح عمس باب ل ديب لآ بسح دوج لانج « ل

 نيرمتلا
 ؟ سرك ناو د لام بلطم كت ايصاخ _

 ؟ لإن اهيل قش كس هبلاغم -؟

 ؟ حس ايكط رش كل اروا تا خ لك برض باب -ا>

 ؟<.ايكت صاغ اك حتف باب -"
 ؟اتب تّصاخ ى ءرك تايه

 ؟ لذ وم لاعتتسا حس باب لك حرف ؛عججش نزح #1



 هيف ديم ىل الش تايصاخ اه باولا تايصاع

 : لك تايصاخ هرب لك باب لا
 ضيرعت -غ مارلا ك2 2 رييصت--١ هيدعت - ١

 غول 1 ةخامءاطعا ال بنس 25 .نادجودف
 فايا" كرجل كايردلا ترم
 لاعفتساو لعفتو ليعفتو درجم تقفاوم - ١ ادتبا ١1-

 . ليعفت و درجم ل

 رواانانب ىرعتموكم زاإ) لحن لجن قعمى لطصا نركز واين: لج وتم ىوغلكس يدقق ١-
 باب لس مذال لب درج لتتوو ركا قم انركدفاضا اكل وعفشروا كيا لي ىرعتم لثن

 حرا ش لافا با -(فيث) ديو جرم : ب ءاكوم لوعفض كليب ىرعتم لي لاعفا

 روا ( ايي لرب) تسل حررظ اة اءابك (الاكنوكورمعف دي ز) اورْمَع دي
 -( ايامتسولريز هس لي) ادْيَر ٌتْسَلَجأ

 ٌديز رفح :تت < انتاجوم لوعفشورب ىرعتم لي لاعفا باب لوعفم كيب ىرعتم
 هند لإ ادب اذيز ترضحأ ل لاوفا بانرواة(اروقك لال ويز) ان

20000 

 خد ةياعلي نق لادن با لك اهيا هوم لاعتسا لوثوو ىرعتمروا مزال لب درب لثلوكركا :مرت اف هل

 تب ربصت باث رولاوج نيم قي حس مزال ح عمس باب ٌنِزَح : بح ءاك اعدم ضاخ تاس كس يدع

 : بح ءاكح حد لئاخ دحتاس كس يدخر وا اك اجو ىرعتم يلع لاعفإ باب ءايك نس بي ىرعت

 ' ا



 هيف ديزم ل الخ تايصاخ | باولا تايصاخ

 راو بيش 2« ا”احوم لوعقم_ب ىرعتتم لوعفشو رب ىرعتم

 هد لي) الضافاوُرْمَعاٌدُيَر ٌتْمَلُعَأ لي لاعفا باب روا-( اناح لسا وكري
 -( ع لاف ورمل يانج لدي

 - اناثب لاو زخاوكل وعفم اكل عاف : لجن قت ا لطصاروا اري : لع قت وغلا هل رص -؟

 دل ) علا ُتحكَرْضَأ : لج ( ح انب لص اكل حج حس ما ودار مس ذغام)

 ءايانيالاو (كارش) زغاموأ (ّلعنلا) لوعفمذ_ ماك لعاؤ لاي ( ان الاورستوك 7

 -<- كارش ذغا

 لس ل تم وكن ج لاربب ذنب لبي حر الطصا روا لبي ىل غل : نت ىوغلك ذخام : هداف

 َقَرْعَأ : بج ءررصع إب وم رياج محا ءاوخموم لص يل لس لتتج قتل ء تس اج اني وكلت

 ذخاراكل خلي َعطقأ رواج ماج مادج قاَرسع ذخااكل حت(اوب لضاد ليي قارع)
 -ج_ررص» ما عطق

 ُشْيَرلا َلَسْنَأ روا( اوم فير تلل اقري ز) ٌدْيَر َدَمحأ :بحج ءاناني مزالوكلى رعت: مارثلا

 يذ) اوُرمَع دير ةبح :كق«لإ لوم لاعتسا رعت لير كب جالك ي)
 -(ك قف كس نري هس ديز) رئاطلا شير ا .( ىكفيرتت كورس

 ىكامتجا هدام كيا لاير جو نم لوصتو مومكروا بس (كرجو نم صرصتو موت تدين لاي رييصتر وا يد هل
 ورب (الاكتوك اذ شالك ديز) ُهُثْجّرَحَأ دير جَّرَخ : اتجاهدام- لت ةساج ساب لا رفاودروا

 انلاكز تع سا رحخإ ررص» اكل ا تس لاعفإ باب دوا < باب مزال «©س ج ورخ ررص» ا لات رصن ل“

 حورخ اذ هَتلَعَج قا تبرعلا ملل وبكل ب ةس 1 داص قس نت رييصل وْ هير ل قريش

 دهس تسرد أ انبك

 -لائريصت جس تتيصاخ كري دقت فرص مب لا (اعكيدوكديز ذس ل) اير ُتْوَصبأ (1) :لارثفا هدا

 يدخت« جس رهص فرص لي لا«( يانج الاور اكذو شله فس لغو بولا ترق (0) قارتفا هدا
 هل و بولا تر :الثمج اتوم لاعتتسا لوعفمليب ىدعتم ب درجب ُترَئأ كيس لا لأ
 اومن لب اضا اكل وعفم لي سارعل لس داع ل لبي لاعفا باب «( ايانب الاور انو لوك را



 هيف ديم لالخ تايصاخ < باوبا تايصاخ

 لاف : لب تما ااطمصا  (نرك تم اب تس انك انك يم : لان نت ىوغل كس : ضير ع
 س١ َسَّرَفْلا تعبأ :تج ءانركل شوك خام يانا لس لل كر خام و/ ل وعم اك
 .(ايك ل ك كي ازيك فس ليز بولا تغب «ايكل_ لج ك قو ذوك
 -«<2 “عيب” رخام لبي لول اشم لوأوو

21111111112 
 (٠ باب فصتتموهت اسكس لوك يز فس لبي) اًدْيَر ُتْلَحْبأ : بج انإي فصتتموجتاس كس

 هح لوعفم اكل عاف : لين تنك الطصا ءانركل ا ءانركر ود : لن يت ىو غل لس : بلس -1
 اكشف" زخا( لرد كيف هد نر ادي تيكسشأ : تحج ,(ةركروووكز خام

 2 اد “ىّرق” زخام(ايكرور معرب ننس ِديز َنيَع ُثيَّذَقَأ رواء

 ءزخخاوك ل وعفم اك لاف : لبس تك الطصا «اني د ذخام : لع تش ىو غل كس : ذخام ءاطعا ا

 ب
 ب «.ظع” رخام( ىد ىٌربوأ كس دس لي ) ءَبَلَكْلا ٌتْمَظْعَأ :لاثم كد د دخاب

 لاشم لاء( يوكل كس ذنوب تشوكو ىلا فس لاي) ُهُتيَوُشأ :لاثم كيس د ذغام لك
 ده ف” خام -ضيدوكل وعفم ( تشوك) ذاب لكز_ ( ملكش ) لع س

 ءاد 6 تبا قرا قاف نفور اناس اطل: لان ديانا
 -< اد تاك “عطق” ذخامول وعفمذ لعاف_< طق ذغام«( قد تزاجا

 هاوخءانآ اب انجب لاي ذخاماكل ع : لن ثنى لطصا انجن : لج قت ىوغل كس :عرولب -
 -ددعاي وم كاكم نام طلخا

 ورجبر كا« اج اصلي دول رب كس لاا لبي حس فس ركامج رت وقوم نلادجو صا خركا لبي لاا باب : هداف هل

 كس ُهَتْلَخَبَأ اء مزال مور اًديز ُتْلَخْبَأ بت 2 اء ايلدمص 2  فورعسرر صم وب مزال

 ازياء قرعتم َدِمَح لبي اَدْيَز ُتْدَمْحَأ دوا .ًالْيحَب ُهَئْدَجَو يأ «ِلُحُب اذ هْنُدَجَو :ك لوم ثم
 -( اياب ووصول شا نس نقر ل و رو ل



 بف ديم ى المش تايصاخ 0 باولا تايصاخ

 َقَرعُأ :لاثم لكن اكم ء(اوبب لضاو لب تفو ل تري ز) دير َحَبْصُأ :لاثم كن اذ
 -( كيياج ككل د مارد) ُمِهاَرَدلا ٍتَرَسْعَأ :لاثم كوع (اينبج قارعديز) ٌدْيَز

 : ليث تس. 1ث نكس لا لن الطصا ناجم : لإن وفل كس: ترد ريص -؟
 دير برج : بج < اج لاب تفصىذ خام للي لس انوع كل اءاك زج ىسا اكل كاف ١-

 (ثنوا )زج لسن «ديز” لاف رواء “برج” ذخام( او: كل اءاكش وا كرا خدي )
 -ج لاج لي “برج” تفي لي لادم كل اءاك

 لع ( ايكومالاو لمت غراب ) ُكاَنْسبلا رمق : تلج اناحوم خال بحاصاكل ئاف -؟
 نر ييوماجلا ِتَنَبْلَا ايكوم الاو هدد ”تناقسملا"

 تايلومالاو نبل" رخاب « سسوماحتلا" لك

 لازم ىرل) ُةاَّشلا تقرأ :تجءاناج وم كل اءاكزتج ككل ذخ ماكل تف -؟
 ىكررناك-( لاب فير خ) ذا (ةاشلا) عاف لبي اشم سا ( أوبن ىلاو كنس ل

 - ايكوم الاد( جي )زج

 خام اكل حاف : لع قت كا لطصا ء نوم لاق نوم قال: لب حن ىوغلا :تذايل ٠-

 عاف لم لام سا( اوبن نت يتسم ضنك لَجرلا ماَلأ : بت ا

 اوم نش اكتم يتم "را را

 اكل عاف : لون قت لطصا شامر ءتنفو قت, ننس“ نيييعلا ناس ومد

 جلوك فو ل كس قت حرَرلا دّصخأ : ب ءانومت بيير ينيب لب تنذو كس ذا
 ناو اياب ل تفو لس أك “داّصخا ”رغام *عرزلا” لاف بي لاثم سا( أ

 دايك ٌلخنلا مّرِصأ أعررط

 اب رارقم : لج تش ىالطصا - لج كح تدايزو ترثل : تش ىوغل ل :شلابم ١
 -انركن ايب فاي اك خام لاي تيفبك
 را ل ٌلخنلا تّرَمَتَأ :لاثمىك لداز لي رارقم



 ميف ديم ى ل الث تايصاخن 8 باولا تايصاع

 -<-ايكن اييولرادقمترثك اك “رمش”
 كور “فس” ذخام ( لوم نور بخ 6 ) حبلا َرفْسُأ :لاثمك ىلوإيز لب تيك
 -< ايكن ايو ترك
 ل لاعفا بايهدام ري يتم انآ سس باب ىلا ءارتبا اكل ثنو: لن تمس ادب -1 1“

 : ىلع لير وصوو لك ارزتبا_ومم لاوتسار يف لس تبياعر كي تكس درب

 ىرلج د ديز) ٌدْيَر َلَقْرَأ : جت وتاتومرت كن لاعتسا حس سرس ل درجب هدامدو )١(
 - ليك ل مشا« لرتن ورحب اكودام سا ( لك

 تلج ءومب انومب لاتتتسا لع قت رسوو ناليموماتوبب وف لاتتتسا لبي درج هدامدو (؟)

 “ىلا مو تقفش” حس عمس باب هدايي ليد (اومهدز فريز ) ٌدْيَر َقَفشأ

 < انتوم لاهتسا لي نش كس

 نأ سار لع جتا رك توه
 بإب ءانوبج نق اوهروا قمح لس لت رسوو اكل ثلا : لن قت تاتفاوم

 : ت باوبار اه تتقفاوم ل لاعفا

 با ىَجبذأ ( قوم كيراتتار) ٌلْيْللا ىَجَد هٌلّيَللا ىَجبْدأ :ورجب تاقفاوم )١(

 درج ىََد روا لاعفا

 ترق ا( كف رط كرفت دبن كس اذ لي) هثرقك «هترفكأ : لمح تنتفاوم )١(
 - لي ساب ترم دوا لاف باب

 لعمر وا لاعفا باب (ايانب سبخوك ا نس لي هُسيّيَحَت «ةتيَيخأ : لعفن نتفاوم ( 9
 - لب لمت تسكت لوو

 لاعفإ (ايكل ايخاذب واذ لي) ُهَتْمَظْعَتْسا ُهُتْمَطُعَأ :لاعفتسا تتتفاوم ()

 - لن لمتنا تسكت لوو ل اعفتساو



 هيف هير الث تايصا 2 باوبا تاصاع

 : ليعشوو رج تعوم -0

 لاعفا باب < دارم حس تكواطم لابي «ىرادرب لامرف : لو يت كس تكواطم

 لاف كس لوا لع امون مولعس_ ا نعل شادعب كس ليخفأ# اياب درب ىل لش اك

 اسرتواهو لب ايلا سرنواوكن نري ذس لي ) َّبكأف الا تحك : لام لور ثمعو اطم

 اسرنوا ) ثا كس ( ملكت ) عاف لس ( حس درجبوج تبيح لوا لصف رب لاثمم سا ايكو
 -هايكل ون لوعفسو ( نحرك

 ورتب كد كرمت فولو فس دي ) رَصْبَف اورد َرَّشَي :لاثم كل يت تعواطم
 وا ( نيد شخ ) ال( ريز) لاف لس (ىنشتو لوا لت بي لاشم نسا ( ايكو شخ

 يكل وق خ_ لوعخم
 نيرمعلا

 ؟ لو ىلاج لاب تايصاخ ىناوكل يب لاعفا لي ذرجردنم
 دار رسل تلح كل عيسااس وا

2111111001010 
 - لب رك ايي لاشمروا ىلاعم كس تايصاخ ل ذجردنم

 كتعو اطم ١"- اركيا-؟" كرون ١

 تنابل-56 غاءاطعا-ه يرفجا -(



 هين ديم ىل الخ تايصاخ 5 باولا تاصاخ

 ل باب تايصاع

 : لت تايصاخ هريت كباب لا
 تروريص -ْ دحام بلس -' رييصت -؟ هيدعت - ١

 ذخام سابلا -8 ذخام ىلإ تبسن -/ هغلابم -1 عولب -0

 هةر رصق-١١  ليوحت-١٠ دذحام طيلخت -9

 لعفتو لاعفإو درجم تقفاوم ١7-

 باي هدام ليد( ايل خس لإ حّرَق :لاثم_نلو كك رك كس : يدق ١-

 -( اوم لن و) حرف :تنانامتا تاك

 ( املس نترك كيا نس ل) يحل َلْجَرلا تصنع :لاثع كل وعفضودب ىدعتم
 -7 لوعفمليب ىرعتم (اناج نفس ل ) ّقَحْلا ُتَمِلَع لع درب

 لااعفإ باي نوم لوعفم_|ب ىرعتم اتوب ليتل اتتسا لوعفم_ب ىرعتم لييبا:
 -ج تيموصت

 لابي (ايك فال يز ذس ل) اَدْيَر ُتْحّرَف :لاثم- ل هي رك تكس: ريب ١-
 < انج الاو ( كوخ )حرر ذخ امو وعفم للا
 اللاذع لي) ُهَنْيَع ُتْيَّدَق: لاثم_نلو كرك لس لا: ذغار بلس"

 لكلا ُهّنْيَع ُثَيِذَق ب لمدرب كبج «< ذغااكل ثم اكتت دق (ايكردد كنت
 ( لشكفاص لاير يت حس ثندا فس لإ لالا تذرف ررطىا(ايكن يات ليلك
 ---(3ز) داّرق را

 -(ايكومالاو كرار وش تخرو) دا 78 :لاثم_ لو لك رك لس: تروس

 -( ىلك) وكت تحس ذخا "7 يايات (رجشلا) لا



 هيف دي زم لالش تايصاخ 1 باوبا تايصاخ

 (اوم نزرمخريز) دايز ملح : بت انجب اي ءانآل بي ذخاماكل قاف: لو نت :عرولب -ه

 « لق لجخ :ذخام لعاف لي لولاثم لوفود -( اياب كيت ىل ارب الماعس ورم ) ورْمَع َقّمَع

 < اهني مآل لربك

 -< لاج لاي هدايز تدبن كب اوبا سود ل ليف اب تنص نري :كلايم - ١

 : لن ليمن نت كلابم
 تر ل ل رار ا يل نى ا لفعل

 : بج وب له رارقم شن تيك دايز اب -( اوم: عراو بوخ.لءاعم) ُرُمَألا َحَّدَص
 هل كر

 0 رم كلوا تسب لبإلا كن رك : ىلع ءانرككايب دايز لي 3 ان:لكفللا لرغارم( 5(

 دايز تبدادعت لوا اول 10 للم «لبإلا” لل افشلارم

 نأ مياونألا تقلع: بج ءانرك ايب ىلوايز لعب لوعفم : ل وعفما قر غلام( 9

 < نا ياو" لوعفشؤلابه لابي «كس دنب زاورد تت تس كح

 : بج ءانركي وسم فرط ىلا زار وكل وعفم اك لاف : لس تمس :ذخام ىلا تدين -/

 عاف ( كف رط لك تسي كف رط كرفكت دن دي ذس ل نفسو ادي تفك
 - كفرطىك (قسف «رفك) ذغاب تدبن ىك (ريز) لوعفمن_ ( رلكت)

 ىث ىالطصا كس ذخام لابلا روا ءانانبي : لو كس لابلا لع تغل :زخام لابلا -

 (ىدانببيب لوجو وح ليي) َسَرَْلا ُتْللَج : تحج ءانانبب طخ اءوكل وعفم اك عاف : لإ
 -ايانبيب “لج” ذخاموك“ سرف” لوتفس ف لعاف لابي
 : لج ثنى الطصا كس ذغام طيلختروا ءانرركط لم طاخ : لج تس وغلا طلت: ذغام طيلخت -9

 سل روسو راو ل ناكر: تيس تهد : بج ءانرك سارآ حس زخاولل وعفم اكل كاف

 -ايك سار[ ع( 1# وس) “بهذ” ذخاموأ“ فيسلا” لوعفسْذس لكاف لاري ( ايل تسارأ



 هيف دي زم لالخ تايصام دك باولا تايصاخ

 ذخادإب ذخار وأ ل وعفم اكل عاف : لبس قت اا طمصا نر : لب قت ىوغل لس : لب وك ٠١
 -< “كلم زغام«(ايانب كل اءوكورعفس ديز) اورْمَع ُدْيَر كلَ :بع ءانانبتررط
 -< “ةميخ” خام«( ايانبررط ل مخو كر داو دس لي درا ُتمّيَح

 كلك ىلع مالكب كم راصتنخا ضربا : لون تموت ااطصا -انرك انوع : لين تم ىوغلك# :رصق ١ ١-
 يهز ذي تن( اعزوهتا ةلامنإ ال لوز ) ذل نلعا دك نانا ب روق نخل

 -( ادي هللا ناححبس

 هدام لمدرب ( ايد بقلوكور تفس ديز) اًورْمَع ٌديز بقل :لاثم_لؤ كك رك تس :اذتبا ١١

 “برج” مب ليدز (ايا آداب دابا كري ذس ل اً ادي ُتْبَّرَج ليات لمت تع
 الاو شام ثنوا) ٌلمجلا برج :< اناجاب/دج لانج بس لم“ لعب قت (هدذ شرا )
 ا

 - نوم قت كس لحفنوا لاح ءدرجب اكل يتم قل: لفت لا فاو رجب تتقفاوم ١١-
 م ( قدروا س) 0 روا ا :لاشم ىورجب تقفاوم

1 
 -(ٌكربلكر 4 رث) َرَمَتَأر وا َرَّمَت :لاثم ىكلاعفا تنقئاوم

 تان ىف يات لام د ديذ) ٌديز َسَّرَت دوا ٌديز َسَرَتت :لاثم ى لعف تتقفاوم

 - لي قسمت وفود لمفتروا لين ابيب( ك

 نيرمتلا
 -ل لا لاب تايصاخ ىن وكلي لاعفا لي ذرجردنم

 تاوبألا تماغدا# ةيكافلا ترن 1 تاضف هشار ذرحلا تضحا)

 نإ ركل لالا عروا قت تاما نأ زور
 رولب-م  ارتبا-ا رصق-؟  ذغا سابلا-١ ذغا ىلا تسل ١-



 هيف دي زم ىل الش تايصاخ لا باوبا تايصاخ

 لمس اب تايصاخ
© 

 : ل تايصاخ رايك باب لا
 لمعت -غ ذخام سبل 5 بنجت ١ فلكت ١-

 تعواطم -/ لوحت -) ١ حجيردت -8  ذاختا -5

 لاعفتساو ليعفتو لاعفاو درجم تقفاوم ١١- تروريص ٠- ادتبا -8

 وكووخ اك لاف إب ءانرك جال فصتتم حس زار واووخري روط ىونصم اك لع شم :فلت ١-
 رباظر يلد «عراهشوو خذ ديز) ٌدْيَر عجشت : تت نركب ونمط كرامي رول وان

 د «ديز” لف لي ولاثم وفود نا( ايكرماظ ضيصولووخذ# ديز) دير ضرَمَت اك
 ٌديَر فَّوكَت حررط ىا ايران فتنس شرم اب تدع اينو نيس ارب روط قونصم
 -(ايكي وضعف رط فوكو ووخرمروط لون هوز )

 ل ذخااكل ئاف : لع تك الطصاروا -انومب شك ورانك: لج فتى وغل كس لا : بنج ١

 روا “«بْوُح” خا ( اين تسهانك ي) 0 : ب ءانركزييترمو بانج

 هاك تم لود ”ةمثا

 ديذ) مّتاَسْلاب دير َمّشَحَت : ص ءاننبي وذ خاماك عاف : لين قتل لا: زا سا 1
 -<س انبي “متاحخ” خاب ذس لطف لي لاثم للا( ب شك

 زيخ ماكل عاف : لج قتمىكاطصاروا ءان ا لم ماكو كا ىتسك ليم قم ىوغل كس سا: لت
 (ابال لي ماكل م سدي ) ٌدَيَر نّمَدَت : بك « انبهو كل كس لانا لبي ماك اوك

 تظافتى باس لاذ ئلم«(ايال ل ماكو اه نس دلاخ) ٌدِلاَح َسرقت الي مس
 د( ار سا سين يخت -_ك

 : لو تس آثر اح كس لا لبي حر الطص ا _انركر ينفخ ءانرب : ل توغل: ذ امتنا - د

 لاف( ابانب لكوكب فس دي ز) ربحا" ديَر دَّسَّوَت :ج ءانانب ذخخاموكل وعفض اكل اف( )١



 يف
© 

 ف زم لالخ تاما 7 بالا تايماخ
 - ايانب( كو «ةداَس و اقرا «ييسبلا” لون ةويرا

 (ابانب لبخو م يك فس ليي) بارَقلا ٌتْمّيَحت :ىج ءانركداججياءانانب طخ اماكل مف )١(
 تابلراجا هيبتا" رقاب لك

 « كرايتنا بناء كلا ةذسديذ) ٌدْيَر بنت :بج ءانركرايظاوكذ غاماكل عاف(
 دعب كي تر

 لخاوك ذسديذ) ّيبَّصلا دْيَر طبات :بيءانيل لي زغاوكل وضم اكل عن (6)
 -ايل لبي لخ « طبإ"”زخ امو وعفم ف # لاف ( ايل لب

 اك اك ل: لن تم الطصا اركب تس وكم اك سل: لوب يتم ىوغل لس :جتر ل -*
 كوك لاي ةذسهين) 3 ٌدْيَز عرجت داك سيئ وم نكي مدل اكس اداوخاناجاياي ردت

 دس س) نا ادا ُتطَتَحَت رداع اماني مكي 6 لاب كب جا( اهب نومك
 _ يفرك رك نفح مد كي اك جب ( ايكظفح عرب كنار

 زنا لس | عذاب نري لع ع قست كا لطصا #.انرلت : لع تش ىوغل كس :لوك

 '«ىللارصن*”ذخخام نبط “لج رلا” لعاف-( ايكوم ىلارصن د1 ) ُلْجرلا َرَّصضَنت : بج ءاناحومب

 زخم ل لعاف ( ايكوم اي رو لل ب ملع ع سوري ) مّلِعْلا يف ٌدْيَر َرَخبَت روا-ايكوم

 - ايكوم (ررط ل
 لاب يفشل باوبلا نا اك لخفتب اب كم :لااعفتساو ليتم لاعفإوورجم :تلقفاوم -/

 : نوم لارعتتسا

 (ايكل وق ذس دي) َلبَق ىنعمب ٌدْيَر َلّبقت :لاثم كدرجب تنتفاوم (1)
 ( املي د ذس لا) َّرَصْبَأ قم رضي :لاثم ى ل اعفإ تنتفاوم )١(

 ( ب اشجتوكا) هبّدك قثم هَبَّدكَت :لاثم لك ليعفللقؤاوم ( رس)

 (لكبلطت جاع لا) َجّوْحَتْسا قم“ جوست :لاثم كل اعفتسا تنتفاوم (0)



 هيف ديم ل ال تايصاخ م باولا تايصاخ

 (!لوسأا ا كتليواي”ةهيز) ُدْيَرَليَوَت يو
 (ل تا فسووت) ةير علكت رواج اوت لاعتسا حس سرس دامي ل نورك دابا

 لمتنا نس نك قر“ل ملك” درب اكهدام لامك ب ج

 تحاصر كير 0 : تح ءانومت خام بحاص اكل كاف : لج قت كس :تادوريص ٠-

 -( ايكومراد لام« لا

 لوعفم_[ 1س ضوغ سا عإ ل ليفت عفن قش : ليش دعو طم ١١
 وا ذس ني) طفت هَفْعَطَف : بج تس ايكل وبقوك ا كس لعاف لس لالي نس
 بيتل اة كر َبْذَهَتف أ ( ايكو ج ع زك ذاكر لب يك زكي وك

 -( ايكوم بذي هو لب ناعم

 نيرمتلا
 - لو ىفاج لب تايصاخ ىك وكل ب لاعفا لي ذر جردنم

 يل اي ل ين عاد
 - نب ركركذ ح لعيب اب لاشمروا فيلر كت ايصاخ لي ذرجددنم

 وراك تكن -' بمب -١؟ لمت ١

 : له سيتا خ راو كباب لا
 -لعافتو ليعفتو لاعفاو درجم تقفاوم -[. ادتبا -7' ريبصت -5 تكراشم ١-

 ى لاك وصخوو : لهب وحن ااطصاروا انو كيرش مت ار: لن تمول كس لا: تكراشم-١
 رك ل وعفصرواومب قي لاف سرايا لس نتي لك انوم كيري روط لا لبي ماك

 كلا ةضرمراديز) اَرَمَع ٌديَز لتاق : بج ءاكوم لوعفشارسووروا لاف ليا لبي نظف

 <س قت لعاف كاربت « لإ كيرش ماب لس كلج هرمعروا دي ذ-( كلت تع جيرتل)



 هيف رييزنم ىل الش تايصاخ ع باولا تايصاخ

 < اهكاايكرج ال لوعفموك «ةرمع”ةروا لعاؤوك ني” فل نايم كتل وعضمروا
 ةيييعتسع :بك انانب رخاء بحاصولل وعفم اكل عاف شم: رييص 1

 تيفاع” تس ىلع «هّللا” ظفل_يس لمت يت اعد( دانبالاو تييفاع كك دثلا) «ةيفاع اذ
 جس لوعفم ب اطخرميم كل” ذا

 ناي ز ىئياذ ديز) ٌديز َمَحاَت :لاثم لكلا ءومرن لاعتتسا لي درج وج هد امدو :ارغتبا -

 بالمدرب تس“ 'ةمخاتملا” اكل اررصم_( ىدالن تدع كن اي لك عسسوددع اك

 - للم“ هدا
 ًةَّدْشلا ِهْذَه دير ىساق : : لاشم لك اوم ليقتس اربع تصر وا سلوم اكوام ل

 ( لو ) تم“““ة وشق” وجب كلامك هج ( ايكت هش ادرب عر كفيلا نس دين )

 م لمت

 متر وا نثاومكس باولا نا اكملعافم باب ئم : لعافتو لبختو لايف وورج عتق اوم +

 -انوم لك

 (ايكرفسذ ديز) ٌديز ٌرَفَس :ىنعمب ُدْيَز َرْفاَس :لاثم درب تقفاوم ١-
 (ايكرودوكى ا ذس لي) هثدعبأ قث“ هتدعاب :لاثم كل اعف تنقفاوم ١-
 ماب لس ورم وادي ز ) امتاشنت :ن يع متاش : لاشم لك لكنت تنتتفاوم 3

 كروم
 (ايل ناو دين ) هينض لاك هتفعاض: لاثم ك ليفت نقؤاوم ع

 تايصاخ لكل .لعافم يلب كس كراك كلا ليم اح كت تقفاوم ف ضن: ودا
 - ل كرك تاس



 هيف هيرنم ىلالث تايصاخ 0/١ باوبا تاما

 لان باب تاصاخ
 : لو ليتنا جراي كباب لا

 لالا عمي هلعاقم تعراطظما يعتد“ كراعتد# قاددا دا

 لاعفاو درجم تقفاوم -0

 كرا روا_لبيل مس كسا( ناجح ليلك ) لخادت تم كحادت :تبت :ارثبا-١

 -( انصب اك شوا ) يفت “ك ورب” ورم اكل ا (اومب تكي |ب)
 رايتغا كس ظفلد نبلاء تّيصاخ كم لعافم باب «تلكراشم : تك كراشت :كراشت -؟

 لوا تح انوع لاف كيش كيا لع تلراشملك < قرف لي كراشتروا تلراشم ح

 - اشَت : بج ءانوم لال وعفصسس اتوب لعاف كيلر لبي كاان كب مج « لوعفم اسود

 لعافورمتروادي ز كيارج لبي نتن لاهي ( ىك جرولك اكمحتاب ذسورمترواديز) وُرْمَعَو ٌدييز
 كس لاف ونود ل نولغلن لي ءى لوعفمروا لإن قت

 روط ىلوانب اك لاف : ليد تتم ىك الطصا -انلا ل لب متو : لن تم ىوغل كس لا : ليت 3

 روا ءومب ف صتمس ذاب لب ع اومن لاف لك الا «اناعكو فصتت دخت اسكس ذخ اسك وخري
 (ايكرماظراهيوووخذس ديز) ٌدْيَر َضَراَمَت : بج ءوب يولطم لوصت اك خا, وك ل عاف يرد

 ل قرف ىلتمل لبي وفود نلا ءس تتصاخ ىك عافت باب كراثنروا لعام باب تكراشم :هدئاف هل
 ( اتوب“ 'لوعفم *'ببوصنم نفل كير ش ارسود روا « تس انمن “لع ”* عروطرم الفل كير كيا لي تار اشم

 هوم قت لاذ تاس كيا كير ش لاوفود لاب لعام مل : سس ل قرف تدابنقنا كس تس هواذع كس

 ترابا كس ظفل حررط لسن لبي كرات ك بج « تس و: لال وعم فرص إب لع فرص قب لوعفصر وا ل
 َمفاَرَت : بج «لّؤت توم لعاف لوفوو لبي نش عرررط كارب لوعفمكدن لن نس وم عروطرم لاف كيش لا وفود
 ءاومب يي نر وادا ( نان ار كارل ليو تروا عز ) راح وا وة

 < اتم لاعنتسا مك عافت لبي قتل ساس توم ري لوعفم ل عروقو ءاومب ليحل او لب لوو



 هيف ديم لالخ تءايصاخ 4 باوبا تايصاع

 "مس لير اهي هوك الاع

 كس( وم تحت كس لاعفإ وج ) لعام باب اك انت باب :لاعفإ يفت“ لعام تدعداطم
 َدَعاَبَتف ُهََدَعاَب :بت «< ايكل وبقوك اكس لخلعي ذ_ لوعفما اناس ضن لا دعب

 ( لعانم ) َدَعاَب كا( لع دعابت لابي ( ايكو مرود هو لب ايكرودوك سا نس للم

 - أ مثل( لاعفإ) َدَعْبَأ وج + رداطم ل

 < اتوم لاعتسا ثمن كس لاعفإ بابايدرب ىلا داب قي :لاوف ودرج تنتقفاوم -0

 (اومرنلب) الع: يتم ىَلاَعَت :لاثم كوري تنقفاوم

 اوم لاو لبي نلت ) نمي شم َنَماَيَت :لاثم كل اعف تتقفاوم

 نيرمتلا
 : نإ رل رو ل اقفروا فيررت تا ضاخ نأ وررتم

 تتفاوم -[ ريت -#  ارتبا-" 2تلكراشم ١-

 ب لرد يانا نقع تاع ل روت

 كرات ٠"- لاعفإ ثم لعام تمعو طم ١- لاعف ووري تلقفاوم - ١

 : لإ ىفاع لاب تايصاخ ىك وكل م لاعفا كس لاذ

 يو لهاَت -؟ ديو ىلوَت ١-

 سي قرف لع فاتروا لج لوم نايي “فل تدنيس ا كي لكل عفتاب اي ليكي سس للا: هدا هك
 لا انعقاو هن ءاتمج لايف صو هريدنبي هو «.اماعلو فصتموكو وخ ريتا سس كس ذخام لمت لظاز لي ليت
 فصو هدير ني ىلوكت لابتج راببغا_(اب المو لئاجولووخ سدي ز) دير َلَهاَجَت : بج« ان ب ولطم ل وصتاك

 < ذخام لج لظاف لبن “فأل” بسدج « بس اجا ايكرمب الن لس كس يسد كوت حس غن ىلع لأ
 تعايش ( اكرم اظردابب واووخذ ديز) لي زعجشت : بت « اتي فصو هدير نير اوو «بس اناطحكو فصتموكروخ

 بت فصو هدي ري



 هيف دين ل الش تايصاخ مو باولا تايصاخ

 لاعتتا باب تاصاخ

 : لو تايصاخدج كب اب لا
 ليعفت تعواطم -0 ادتبا-5 رييخت 9 فرصت -١؟ ذاختا-١

 .لاعفتساو لعافتو لعفتو لاعفاو درجم تقفاوم - |
 : ل لمرور اح ل لا :ذامتا ١-

 خام -(ابانب لب ذل < ت>) ُرََقْلا رحت : بي ءانركداججباءانانب وك خاءاكل اف )١(

 دك رحا

 ذخام( اير ايثخا هرانك فة  ديز) 0 َبَنَنْجِإ بج ءانركرايتخاوكز خاماكل عاف )١(
 ور

 ب # 7 < وو
 هب بنج

 خام( نوب تشوف لي) محلل تيوس : ل ءاناني خام وكل وعفماكل تف (6)
 باكيا

 ليدوك ب فس لي) َلْفَطلا ُتْرَب حا : تي ءانيي لب ذغاموكل وعفم اكل كاف ()
 -<- “رجح” طغام-( يل

 لوصت كس لب يي قمت الطصا ناب لو ل ماكل: نم وفل كس :فرتأ ١-
 ( كش سو كف كل صاح لاء فس دي دير بسك: بي ءانركش سوك

 وكلى اك اف : لن قم ىئااطصصا -.انركد نبي ءانركر افا : لي شم وخل كس :ر يت -؟
 وج لس لاف لابي ( ايان هل ةييساوج هس لي رْيِعّشلا ُتلتكإ : ب ءانرك ل نيا

 -ايكيل- خيا لاك سا:

 ربحا َمَلَْسإ رواد لال مس لع ورجم هواري «(اناجج كج ) تم ربي تي : تحج ارتب -(

 -( اوم تمالسس) نكس “عبس” درجب اكل ا امدج كتب فس لا )
 - (ايكوب يلو 00 ا : بج: ليفت عوالم -



 هيف ديزنم ل الخ تايصاخ مس باولا تايصاخ

 كس بااوبا نا ىسم لاعنقا بإب نم : لاعفتتسا ء لافت« لفتب لاعفاإ ءدرجب تتتفاوم_*
 دس اتم لاعتتسا قاوم
 اوم وري اهداشك جِلَب تمم جلب :لاثم ورجم تنقفاوم

 اوم لاو لبي زا ) ربحا قثم رحبت :لاثم لكل اعف تلقفاوم
 (ل ع ثوارداج ذسلا) ىَدَرَت قم“ ىَدَترإ :لاثم ىف لم تنقفاوم
 ماب ذورمواديز) مَصاَخَت :ققت# وُرْمَعَو ُدْيَر ََصَقخإ :لاثم ل لعن تنتفاوم

 (اييرز
 ( لكبلطت رنا ذس لا) ٌرَجأَتْسإ: لقت َرَجَتيإ :لاثم لك ل اعفتسا تنتفاوم

 لااعفتسا باي تايصاخ
 : لو لباسا خ لذ كباب لاا

 ناسي ناَدجو 9"  تقايل -؟ بلط - ١

 ادتبا -8 رصق -/ 2 ذاختا -5 لوحت -6

 لايف ريغ لاينر ري تف لا لا رسل

 بلط اناس لاا ف لي) ُةُتْمَعطَتْسا : تحجب ءانرك بي لطوكز خام اكل عاف قع : بط ١-
 -.ايكب لط «ماعطلا” ذخار ذح( ماكش) لعن (ايك

 نا كس دنياك ) وَلا َمَقْرَتْسإ : كج ءانوم قَال ذخاءاكل كا تل : تذايل ١-
 ايكوم نلا] 1 “ةَحف” ذخام “ب وغلا” لطف ( ايكوم

 دضتاس كس ذخار ول ل وعفم اكل عاف : لن ثنى الطصا -اناي لو : توغل كس : نا رم

 وكل وعفض لاف ( اياب شم ميركوري ذس لك اًدْيَر ٌتْمَركَدْس: بجءانإي فصتن
 اياب ف صتطم رت سكس “اخس. مّرَك” ذا



 هيف دي زم ل الث تايصاخ مس باوبا تايصاخ

 وكل وعفم اكل عاف : لس تنك الطصا انك ادكء انك ل ايخ : لت يت ىوغل لس : نا بج -

 يي سر هال 2 فشلا لا كل ا
 - اكن الكاك فو: كعاروا كيتي لا فس لي
 كس ذخاءاكل وعفمول عاف للي نادج و كي قرف لكي نابسح دوا ناد و :هدئاف
 < انامت لايخو ناك فرص ل نايت ىلا: بج« اتم ناوي ب لوم فصتن ريت م

 لب رخو نبع الت ف لين قنتم ى |طص اروا ارمي : لب قت ىوغل نال ف

 قرا فنوا) لمحل قوس تسإ( انك برقي اراك ) يافلان كيت: تع نوم زغا
 لبي ايكوم رورتكش وا حررط ىا جس لوم ىرورنك ل بع قا حررط لس ثم «( يكن
 0 لي لام ىرسودروا « حا نا نا لا

 وكز اذ لإ ٌراججحْلا ٌتْنَطوَبْسإ : بج ءاناتب ءانركداجيا ذخاماك تا م :فاختا-”
 هس “نطو” خام (ايانب نأ
 لك و ** حرر وص كيأ قم فرص ليي لاعتسا باب نكي لين تروصر اي ىكفاختا: هداف
 - لبي رار هدايز لمي لاعقتسا باي سضتروص قاب« لاج لاي «نركد اجا زخااك

 ءانانب هملكلياري وطب قتشسس لاعفتتسا باب وكم الكي كمر اصتنخا رغب تم :رصق_ <
 تر يلا جرف ابك َنْوْعجَر ينو لِ اَنِإ سين د هت

 < اهكيانب  (تْوُجاَر هيب نو ذل َنِإ وم الكب كر مس ف كرات
 :نانيعتسا وأ لل وام لاي درب ( ايكك يجب و) رمد عا 4

 “رح” انوم اك عزيطصدا “ناع” ي لمدرب ( كس فاص لاب فان ميز ذل لا) َدَحَتْسا

 - لو توم لامعتسا لاي تس ف كم اقدح اي انك تت

 هذ لوعفم ان[ تح شضغ لادعإ لس لاعفإ باب اكل اعفتسا باب يكتم : تكد طم -1
 ايكا مكوك سا ذ ل) ماَقتْساَ هئمقأ : بلت < ايكل وتوك ثا لعاز - لنا



 هيف ديم لالش تايصاخ مسوس باولا تايصاخ

 - ( ايكو مازعكه و لب

 : ل اعتقاء لعفب لا عفإ ءورجم :تنتتفاوم 9 7

 ( يكرم ) رق قثمك دفعا :لاشم كورجب تنقفاوم
 (ايكل وبقءايد باوج) ٌباَبأ قت بابا :لاثم لك لاعفا تنتفاوم
 (ايكراكنا تمجو كاذب روارتلك ) ريك قت َربكَتْسإ :لاثم كل خف تنقفاوم
 لوم انك يءاءامت سس ىويطم ل نا) مضت قش ٌمَصْعَتْسإ :لاثم كل اعتفا تتتفاوم

 -( اك ح

 نيرمعلا
 ؟ لن لضتروص قتلك ساروا ايل ذاختا-١

 ؟ لون ايلا يكروا لوم قل صاوخكس لاعتقا ١-
 ؟ ل ىلاج ىلإ تايصاخ ىو بي ظافلا للي ذرجر نم - 6

 ردق: ىف“ ردتقا )١(- ( انا لب لثاني لووك ) دضتتعا (1)

 -(ايكب لور ام دس ىركل ) ةاشلا تماتبا (؟)
 - لي ركركذ اك راي ؟ لإن ىقتتايصاخ كل اعفتسا باب -
 ؟ب قرن ايكل أي نا؟ جايك نابُسج ؟جايك نادجو -0

 ؟ ىل# تاصاخ ىن ول بي لاعفآ لي ذرجررنم -"

 برر( فقل كلتش 007 يكل فضل



 هيف ديم لال تايصاخ 2 باوبا تايصاخ

 لاعفلا باب تايصاخ
 : لو تاصاخ اي كباب لا

 ادتبا -7 جالع -7 موز ١-

 لاعفاو درجم تقفاوم -6 لاعفاو درجم تعواطم -ع
1 

 ءىرعتم ايوب مزال درج اكلات اح« انوه مزال تنصاخ كي ى ”للاعفنا باب : مول ١-
 حس ىرعتم (اي دارمي ايد اثول ) “فرص” درج اك ا (ارمجي ءانول ) فرضنا : جي

 ناااكل اعفلا باب :لو تى ازطصاروا انك حر الع اكى راهب : لن تتوغل :جراطع ١-

 تلج وم را اك رجا ةاضعا روا ومب حس هرماظ لاوح كاردا اك نحن انآ افلا

 لاوحكاردااك ( لكي ) راطفنا دوا( تول ) راسكنا (اجي) ٌرطَقْنا (ا9) رسل

 < تؤم ثا اكهرجاظ ساضعاروا « ب انامن حس

 تاصاشوو نا ل ىلوكاكباب ساد لن مزال كل < لافتا باي خراطعو مورا هدا
 را“ ربل نإ سرر ب فره اولا ملعنا 0

 نان سل ترب درست ل
 اا

 ءانوم ور مرنخ ءانوماب رءانومدازأ ) َقَلَط درج كلا (ايكا ع ) قلطنا : بت :ارثبا -'"

 ( وم اتوتن لا عتتسا تس سرس لبي درجت هدام هو كم ) تروص لبي لكاتب « انومم ولك

 -انومت عرواطم اكل اعفإ باب رواورجي ىل الث اك اب لا م :لاعف ودرج تمد طم -(

 (ايكش ووو لبا رونو اذ لي) َرَسَك مكناف هد : لام كور تمعو اطم

 - ل نفر , للعم لل نييعفا لل العفا« لل اعفقا « رك: لع تس ومب منا رثك ا باولا ل زجر شم :هدت اهل



 هيف دي زم لالش تايصاخ ه باولا تايصاخ

 ( ايكو ءرنب»و لب اكتب هزاورد ذس لب) َقَلَعْتاَف ٌباَبلا ُتَّقَلْعَأ :لاثم كل اعفا تكواطم

 - نوم قتممت لس باولا نا اكل اعفنا باب تس :لاعف إو درجب تنقفاوم -ه
 ىكلاعفا تتتفاوم ( ىلوم نشر 5 ) ّجِلَب قت ْحْبّصلا َجَلَبنإ :لاثم كورجب تنتفاوم
 (اومب لاو لب زابج) ربح قت رجحت :لاث
 تس ل“ (ن ءو ل ؛م «ر «ى) نولمري ينورتل ب دل اهتم كس كر اذ لس كك_ سن هداف

 سس لاعفتا باب اكلك اكل لا ءان1 ل يئس لاعفتا باب مكوو ءوم فرح لوك
 وك ا وف لوم ووصقنم نركاوا قتل لاعفنا باب ركا حس كك كراء لشعب ا:
 (امتاهو لب باها ل اذ لم) َمَفَتراَف ُهتْعَفَر بت ءاك اجايال تس لاعتلا بإب

 مي رار ىدانوفرا كرد يآ نو نب ل راع لو اند

 لي لسأ) راما دوا( حم للي لسا) ىَحمإ ناي هريغو ( قكث بهو لب تاكا
 -< ذاش انوم لاعتتسا سس لاعفتا باب« ليث م” ن” لهب افك دوج اب(َزاَمْنا

 ل ايرتفا بباب تايصاخ
 : لو تايصاخد او كباب لا

 لاعفتسا تقفاوم -غ درجم تعواطم -؟ هغلابم - ؟ موزل-١

 ُناَشيِشحخالا ((نومتارهك ) ُبا ديدح الا : بح «.انؤمب لاعتسا مزال ردوا رن باب ينهرل ١-

 كاك لوحتي ) هدير : تت هس اتوب لاعتسا قى رعت قم (انومب تنتب)
 -( اومن راوسرب هيي

 ُضرألا ٍتّبشوشعا :تج < لا لاب ترثكب تنيصاخ غلام لبي باي لان هشلابم ١-
 ( ايكوم ناري تبارك ) ُبوغلا قلولخا ( قوم ىلاو لاعكت بع ناي ز)

 ( اكرم وو ون ا روصو ا ذل لي ) ئَوَقاَف هيف : حج :درجم تو اطم



 هيف ديم لالش تايصاخ مس باولا تايصاخ
 ( امج اسهيول ا ذس لي ) هتيلحتسا :(ق“ هتيلولحا :تج :لاعفتسا تنتفاوم -6 1 : .

 خريرمتلا

 - ل ركركذ يت كس جرالعو موزن ١-

 - لو فا لاب تايصاخ ىناوكل ب لاعفا لي ذرجردنم ١-
 بلقتا(؟) أطفنا(5) عطقنا(١)

 بوراك اق لفلان لاعيملا باب ا

 ؟ لال ايل او لاعييعفا باب -

 ؟ ل ىلاج ىلإب تايصاخ ىو ناتيشخالا «حاليلمالا ءقاريرحالا -6

 ل ازيعفاو ل اطعفا باب تاصاخ
 : لو تايصاخر اجر اح كس كيلر لااليثاو لااطعفا

 بيع-[  نول-'" هغلابم-5 موزل-١

 ٌرامحا روان (لالعفا) رّمحا : تلت « لو توم مزال شيب باب لولدي: موز ١-

 -اوم رس (ت لاليعفا)

 ىكايسءاوم ريفس ترتب (لاعيعفا) ٌباهشاءاومت هايس ث ب (لالعفا) ٌدّوسا :رشلارم -؟
 -اومت الاو كر ديفس لوب ل

 -<- اج لاي هدايز حس لالعفا باب تصاخ ىدفلابم لبي ل اذيحنا باب :هدئاف
 نايم لبو تس اج ساب قتل بييعروا كك ل لوباب لادفود نا : ببيع نلول ما
 بم ) ٌرامحا محا : بج , لج ومب لاعتسا كل كس ف ركاوا قش كير توداي

 دهس بي انو اكنربب ء(اومم اكيبجب هدايز ) ٌلاّوحلا «لّوَحا ء(اون: رس

 «سرفلا ىرورعاو «هتيلولحا :لوقي نم دنع “ىلولحا” الإ ايدعتم ”لعوعفا” ئجي مل :يرهوجلا لاق هلس
 (ه : ماظنلا حرش) . اَيِرَع هّبكَر يأ



 هيف ديم لالخ تايصاخ 1م باوبا تايصاع

 :نن نب دن لانا

 موزل-# ١ هغلابم-؟  باضتقا-١

 زايد هدام : لب حرالطصاروا_ ل تكول # وه كس : لي تفل بَضَتْقُم :باضتتلا ١-

 روا هوب لومي نلزذو ىلا حف لكلا حس عروب ومرت لص لشاب ء للا لكن حس
 قرا ١ نابع ل ل تاو دو لن عسرلا بد نان

 -لٌ ثنا أ لجترم ول بَضَنَقُم (ال
 كس درج: جهدامدد ةييطتقف : ل ب قلع كرجل كوب لي نظفي سوو

 برب ا : بحب وم لاوتسا لبي ريف ديرزعا ءاتبا رغب

 -(ازوو زيتا روحك ) ٠ فلاب لي سرفلا ذٌَرلجا :رشلايم -1

 لاعتتسا تبى رعتم ذَّولجا : يح هانم لاعتسا مزلزل شكا لاوعفا باب :مورل +

 دس ىرعتمرر ( اوم راوسركك لري نورك شوا ) ر ا طّولعا : بي او

 نيرمتلا
 ؟ لإن ايل ض اوك لاعيعفا - ١

 ؟لؤ ىلاج لب تايصاخ ىناوكل # ناشيشخالا «حاليلمالا «قاريرحالا -1

 ؟ىل؛ لاو 1 تاصاخ ىنوكل ب رارفصالا «تاتيمكالا «راريمسالا -'”

 ع قرف تجود ل ارتباروا باضتا :هدئاف هل

 ا

 -< قوم ادبي لبي ديم تتيصاخ كاتبا لبي لا قش بنت لبي تت حسرسوو نايس لاتتسا لب
 - لائاطر شيب ل ارتباك سج < طر انوم ىلاخ حس احلا هدئاو ز فورت اكملكل ا لبي بااضتلا

 .اَلَع يأ طّولعا :“يضرلا” يفو (ىدربراج) ينَمِزَل يأ :ٌنالف ينطّولعا :“حاحصلا” يفو « مزل يأ هل



 درب كاب ر تايصاخ 4 باولا تايصاخ

 ؟ ل ايكايكروا لن تت تايصاخ اك لاوعفا باب -؟
 - نب ركركذ لاثثمروا قت الطصاو ىوغلل- باضتقا -0

 درب (ك اير تايصاخ

 دنج « لو تب< تايصاخ لك باب ىا-'؟ةللعف'” ع باب ىقن كيا اكدرجب اهئابد
 : ل لل ذ_جررنم لوتس خر وبسم

 دوخ تعواطم -0 لمعت -[6 ذاختا -!؟ ذخام سابلا-5 رصق-١

 (ىب ميحّرلا نطحّرلا هللا مسب) َلَمْسَب: كيم :رهق ١-
 -<- “عقرب” طخام(ايانبي قرب وا ذس لم) اَهْنَْعرَب: حج :ذغام ينابلا-؟

 -< “ةرطنق” طخام(ايل حي” لاءاراس تب« سس لا ) ٌرطنق : جي :ذاختا-"

 زا. (ايكىلارفعز اريك سا) َبوَتلا قعر : جت ءانال لع ماكوك خام: لتتت
 را

 كيران ول 1 كا فس تار) َشَرطَعَف ُهَرَصَب ليلا َسَرطَخ : بج :دوخ تدعو اطم - د
 ( أوم كيرات»و لب اياب

 : سبب حس اتم لاعتسا حس فعاضمو يرث امك سس يب تنص نفل كلاب لا هداف

 -َسَوْسَو «ٌصَحْصَح هَل



 هيف ديرما اير تايم سو باوبا تاصاخ

 00 : لو ليت نأ كباب لاا
 للخل لعو الوم 3 لوك -؟ بالا

 احلا فرت اروا« لال نس لي ورب هواري( الج سا زانإ) َنسَربهَت :بج :باضتتتا- ١
 وب هيل_ ل قتثىلج ع ىلا تدئاذو

 نب نا دنز ىد1) لجرلا َقَدْنَرَت :تج ءانوم ذخام لأي خام ندع كاف : لو -؟
 م “ةقدنز” زخا(ايك

 (ايكك هلو لب اياكس لب فس لك) َجَرْحَّدَتف ةتج رح د :كج : للت تعوم 3

 نيرمتلا
 : ل ىلاع لب تايصاخ ىن اوكي لاعفا لي ذرجردنم

 ( (انيرالْل_ ملا ) دلاخ ركسع ١ كير. فوج تا

 ( الج لاو دارت ز ) ديز رتخبت ا ١  رثعبتف رجحلا رثعب -؟

 -نب ركل لاثمروا فيلر تى كك يارب حس لبي لت لو



 ميف دهيم كاب ر تايصاخ مو باولا تايصاع

 لادعفاو ل النثلا باب تايصاخ
 : لك تايصاخ نات نا لك وباب لوفود نا

 للعف تعواطم -؟ باضتقا - ؟ موزل-١

 كرات لاتا) عما «مجننلا ّدهَقحلا (ايك بس هو) «َلعفا ءرَبْنَعتا :بج :موزلا ١-
 (ايكك ع هراتس لم

 لس ىك راح قاتم ها ءطقنَرْعا ل

 - (ايكك ع هدام

 لي ) .ٌرجنعتاف هال : لج ءانوم عرواطم كس ورجب ىكابر قم: للطن تدعو اطرد

 ني ور ير ا ين طب
 ( ايكوم تسلمو و

 كد ع هادم



 باوباا مام تايصاخ لقلت نر مت 5 باوبا تايصاخ

 باوبا مان تءايصاخ قل نير

 ١- ل ركت حاضو حس لام ؟ ل ايل تكس تاصاخ -

 ؟ ىلإ اي ض اوت باوبألا مأ -؟

 ؟ ليث ايكايكروا ؟ إن قا تايصاخ كل اعفا باب -؟
 لمن باولا نكت ناصاخن ب تنققاومو تعواطم «نابنج «ناا جو ءبالا ءازتبا -+

 -_ سوق رف نايسرد كس هدرج « نيكل تيس ول ثم« لين لاجل
 يركع حاضور كد لاثم« لو ىلاج لاي لبي باوبا نك تنسخ كيتو موز -د

 - كي انب لام كيا كي ت باير < اج لاي لبي باول نكت نيس اخ كرييصت -*
 ناايمرد كس لونود«س اج لاب ل باوبا نكت صان كك راشت دوا تكراشم -ا/

 -نب ركع حاضو ل رف

 -ةياتب لام ليا كيا تس باب رج جس لاجل لي باوبا نكت نيصاخ كرصق ١-
 ظل

 ٠- أدر وزر ل باري دما وفك باولا تايصاخ _-

 ةلماك ةرشع كلت
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 للم بإب لت نش ا

٠» 
 نك ناس انوا مم باولا تايصاع



 ل باب لكل كت بص ان كا تنوك موس باولا تاصاخ

 9ع 13

 يإ ٠

 جت
+ -- 

 5 اه.

 ج و 0 015

 من [امق |[ | ى حب | حب | حب | حب

 «لاعفنا «لاعفتسا ؛لاعتقفا «لعاقت «ةلعافم ءلعفت .ليعفت ءلاعفإ 7 ّ

 لاعيعفا

 «,هللعف «لاليعفا «لاعفنا :لاعقتسا «لاعتفا «لعافت .لعفت «لاعفإ ِ 1

 لالعفا «لاللنعفا «للعفت

 را

 عم
 م

 تأ

 ل

 اما 3

5" |" 
 ا
0 
 06م
 تق 0



 باولا تامالع مم باولا تايصاع

 00 ي
 باولا تامالع

 ىسل ات« ىلاج كرك لي لعوب مير وطب عب كح سكن ايب باوبا تايصاخ
 سود هوالع كس درب ل الوم لاس آيل هس بط سب ذ_كمولعم باب لس لخاو

 ركا ل كس ن# ركمولعم باب لبي درب الرواس قكومت حس ردص» ناجي لكب اولا

 - وج لي راوشو را ءاشنا لن ن#ركمولتم باب ون جايك ظاحلاكلوصا ل ؤ.جررتم

 - مركي مرك : تلج ك2 1ندخأ مومنخ حرر اضم طنومب ناد مومن: 23

 مه عيا لاسصعا 00

 رس لق تس لاو عرراضم وب نأ روت فلا
 ناطلس لارك < طرشل_ ك- سآت اباب كس حتفي حتف رك «خّنفَي حتف صني
 _ وب قطف لع لكمال

 كس ءركي :تج ءلو تس ل وفود ناد حروتفمو مومن ونار كن أ مومن عرراهضم
 - تاو رعا

 تكا ُك'حأ لؤأور نشا روسكو نورس وك 0 نشأ روسك عرراضم

 ا بسحي روا برض كك برضي

 ك1 مقفي :تب« نول 2 ؟نيتأروسكوح فم ىفض بل كس نيتأ حرؤتنم عرراشم
 ميسو كب عحس روا حّتف كل

 هرج رمأ ؛ اك جي باث“ ع لاعتسا حس رصن بابرشكا ءافنلا زومب”: زومب“

 أ ميس :كي جات لاتساس موك حمس :حض زك زو“
 انزيم لاعتسا مكه برضوا رصن هداءدي ُمُولَي مول «ُلأسَي



 باوإا تاءالع ريغ باولا تايصاع

 رب ءاَرَهَي أرق: بج« اتؤم لاهتسا تس مرك ءعمس «حف شكا م اللا زومب#ب

 - ْوُرَجَي ورب عَ

 َدَعَو: بت« اتم لاتسا ح مرك «حتف ءعمس ءبرض« اياب م ىواو لاثم : لام

 ماو لقا و يرضاه هر نس وج يانج
 - اتم ليك نعتتسا لكلب حس رصن

 -< انام لاعتسا تس عمس «برض ءرصن ك*م لوصا باوبا نام فرص: فوج
 اتوب لب” امعنتسا سس برضرواح حتوم ل ارعتسا سس رصن باب شكا ىواو بث"وجا

 # ومب لكل اعتسا لكلاب حس رصن باب لإ فوج اكب ج

 لاعتتسا كس عمس اى ساتج لاعتتسا حس رصن باس رثك ا واو أن : لعن
 يِضَر وعدي اعد: تلج ءاننم لكل امتتتسا لكلاب برض باب روا«ب ان

 - ىضَرَي
 : بم كح َبِسَح رواه اتم لامتسا تس عِمَس دوا ب رض ثلا لب ضن

 - ىشحَي يحد - يسري «ىمر

 ىَقَو : حج ,حسانتوم لامعتسا حس بسح روا عمس «برض فرص : ورم بيرفل

 - يلي يِلَو «يجُي ىو « يقي
 يوطي يد :ج < توج ل ارعتتسا سس عمسروا برض فرص : ورش فيرفل

 - 2ث ( نوم كوبي ) ىّوطَي يوط دك تل برض (انُهيل)

 < انام لاعتسا حس عمس ءرصن «برض م لوصا باوبا ني فرص : فنع اضم
 - لو ْذاش بيبل وهف ّبَل اب ءبيبح وهف ٌبَح روا

 ىلاعت هّللا نوعب تمت



 ثنكب كت دبر وارخص مم4 باولا تابصاخ
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 كثحب 0 تلدسأر وار يخص

 جو لب لإ نجلا لامعتسا ح تتلو را بيبزا ما

 لب جب« لوم ثحب صاخر ولبس تسينروارخصتأل ع نوبانل يد كف رص لعل
 1 ركاروا « لمت لكروت اب شك 0 لوب ارك ووجوم ىرامب

 ري انب لكك رورض لا راوشد انمجب شنب كت ديشر وارخص سن حس لمت لايتم
 -<- ىاراج لك ترورضر زق ثحب كت دينر وار مخل سد اذاردعإ كس باولا تايصاخ

 :ثكب قرف ١-
 : لبي حر الطصاروا_انانب انوجتوكن جى: لإن قتال سنع ررصع كل يشيب اب :ريغصتت
 اب تسرب رق, تلق, ترق ىكلنفل ساوج لج تك وكر يققروا ىلا ربت ما لبن طظفل ىل
 -# رك,ماظوأت قفشري لا

 روا يفر موو« تطرب فرت وامك ل ركع ررط لا لب دهني يشك تير ن_انبرضصن

 ظفلاوج روا “ب كلم” حلا ل نا ميكا ” 2 ىرسمنت

  ٌتاَمَمْرِو ءَلْيَجَر ح مم لإ تك رفضا تيس نب

 -يَحأ ح يخأ «شيرق حس شرق «لْيبُق حس لبق «تاَمَهْمرُد

 رن بنس ضن ليا ىلا لي ضارمنا راي رخل بع برع مالك: ضغك نذ_ انيروصت
 :-لاج لان

 ناشر م ل
 ٌتاَمَهيَرُذ 2 ٌتاَمَهُرَد :تك كل كس نركب اظوك وما وكل را 5

 ( مترو ت6 وك)



 ثب كت دين وارخص 0 باولا تايصاخ

 يفندص از( لك ب ) نَي د زك: هعمل 2 ناك وانا جك ا
 -( تسود قبر ثارهم ) يَقْيَدُص ح

 بأ شرق )« شير حس رق: تيت يل كس ذس اكرم لن لاذ تظن ىزتت ىلا -
 ( مكر م[ 6د يبق ذب كيال برع يار قس ماناكل مج دب

 يبيبَح روا يأ حا يأ: بج بل كس ذ ركرباظ تقفشروا متت اظفل كل -

 : لت ناد راي لبي برع الكيل كسر خت, نازوا كسرهغصت
 لال ل ياللا يل

 ١- لبر: بت < اج لاني رخص كبر تما او فت نيتي ناو للا :ٌليعُم +
 ٌتادنه «ناليجر ت نالجَر « ىَليبَح تس ىلبخ ةحيلط ل ةَحلط 1-6

 ةَسْيَمَحح تس رشع ةسمخ هللا ديب تس هللا دبع «يرْيَصُب حس ٌيِرْصَب «تاَديُ

 -هرجتو رشع

 لكي طرب «< اج لاير خص ى امنرولا ىئايرءدير ودرج ىلالثبم كازو للا :لليعف ١-

5 
 «ب ّلاج ٌلانبر خب رحمك ل اودي. حس فورت نيتي كازو لا :ليلايعف -؟
 < ٌساطرق «ٌبيِرَيْضُمَح ٌبْوُرْصَم: ب هود. فرت اهفوج اكل امك ب طرب

 -< هم فر: اقوي دعإ ل فعل نوف لبي سيردنخ كهسد لاو

 فلا لم آل ل« ّلاج لاني غصت فصروا ما كاري كاذو لا :لاليعف -؟

 ناَريكَس تس ناَركَس «َناَمْيََع س ٌلاَمَتْع: ص وب ناترتاز نوأو



 ثلكب كت بنر وار غصت 0 باولا تايصاخ

 ومب كازو كس لاعفأدج < ىلاج لاني ب ناذو ىا كرفس حا سأ عررط ىا
 لاميجا تم لاتحأ هع

 بع« لام لانير ختى امغ قب طمس .لهيشار شفتاي نزو سا :للليعف -4
 -لجريَفُس حس ُلَجْرَفَس
 دخل بردا تي انثاح يكف زعوأ فرت ىرث آس رفض ىانفل لح جاي 0 رسب هداف

 فترى رت 1 لي ديم ىامتروا ٌرجَيَفق ح رجفنق : تت « اتاي ف طع رلاز ن2 ل

 د طوفَرْصَع: بت« انتاحايك ف ذع لولودرئاز فروا

 : بج , ل قئتر ماقيل نمل احب تدسن ب روا خم«, ثيرئ ان نسم الع :(©) رس و اف
 (نودير تب نوديز»ن ليعرف نذاعبر «ةحتاط كب ةححْلَط ىليبُح ح ىلبخ

 -يرْيصب ع 0

 جي: احا آي لص ىفب ا تتفو لرخص ب ايكور نرتود فزعرعب كج © و دث 8

 لاعشنما مطالب ا ٌثنب «ينب حس نبا «ةَديَعُو تهدي هذه حس ذم
 تبت« لاجل ي لسا قياولا سرك لا لاجوعرباغ “ 2” وتل بر خشن ك
 رد ل «ةَضْيَرأ ح ٌضرَأ

 للا« لب اج انانب مفصل كت اينبم شك اروا فورت« لاجفا اساء لاعفأ © رست دما

 انني فوصوم_1ي ل لا « لبيت ريح الص لك ا فوصوم لبي ريو فور لاعف كك
 دهس اخدت اسكس ملا

 ري دارفا تلقت وا ىلركت الو ري دارفا تسرك كل دج ترك نا .©) ركود ا

 - ىلاج لانب سيرفس كت نك بل لا
 لك ٌةيِبَص: بج هس ق1 قرب نازوا ذاش لايق يفالخريخلىك هسا ضب .© رود
 ىكةملغروا ع لاعتسا سيق نفاومربفصأى ا قة ئيُض كبج ذايب ار ص



 ثلب كت دير وار خص 14 باولا تايصاخ

 رواق اشعل ءاهعروا ناَيِرْيَغُم ل ٌبِرْعَمروا ناسينأ لك ناسنإروا ةمليغأر خصل

 -لؤ ذاش ٌرِحُبْي كر خبروا ٌلجْيَوُرال ٌلُجَر

 كثب ىف عدس -؟

 لاي رخ [كس محا كب لي رالطصا را - تقل طم, قلل ياو: لو قش ىوغا ل تدب

 ىكّماوروا قلعت محا سا كل وادب كس مما ساكنا حس شرف ل 0 ي” ىلاورش

 ككاو روا قلختوتاس لكددا ايروضم*نك اس ان مساوج دب كس لكما
 رواريلا بوسسو ب ري لبي ٠ 0 لب تنك "يلا وشم ساس كرما

 يما ع نر كيم جارت

 < فرط كد ارغب تدين ىو ضجر واريلا وسن ارغب ني ةيددنبا نعول
 لوم تدين كفروا يلا بوم وق بررع يي ١ ' برع” رواه بوسموو

 دس بوسلوو

 ب نال ا ا را

 لا لي اج نب تكس ىف اي لسسكا لإ تك ر لا تيحالص لك تدبن قتل
  ترثك) ْىّمِل يديزَي «َيِبلْعَت : بج« اءاجانركق تال تدبنس- اب لير 1ك
 -(الاو فس ركل اعتسا ظنفل اك “مل”

 < بجاو انركف ع اكل اا تنذو كس تدب “5 03 1ك ايفل لل: © سكود

 هيل «ىفرك كتب ةفوك روا يكمل ةكم :ب
 _ةيفوك ,ةيكم: بج © ّلاج لاك “” دعب كس

 ترسب ولو يكدر قرتود ركوب فذ لسا فس ن1 معنا رك © رس مدنا

 < مد راح بأ «يوحأ ح 6 : لي « انام او لسا فرت تتنوع

 -هرو يودي تس دي «يِوْمَد



 ثلكب كت دبنر وارخص 3 باولا تايصاخ

 هاب تردسأ تؤول ومب عاو رعب 0 لوثر هدي ح ور درشم إب .© رس دا

 مايا) عفاش حس( هظلتز فاشن ماما ) نيعفاش: بج «عس اجو ماقتم ما كت دبس
 -( راكوريج كقثاش
 لاهاي ك- كس ذئلارم لبي رخ 1ك لس نت 2 «ىن” ىلاورش قس .© رسمت زا

 -( رس دايز ) ٌيِرَمَحَأ ح ٌرمحأ : ب« لاو

 ترون: يي ءل لق برع إقق فالخ تدبن افلا ضخ :© أو دف
 تس َوَرَم (<- يوير اقلب ج) يزار حت مرا ا ا

 ٌىِدْنه اًمايق كب ج ( ليركت بن ىراول اب جينا َوُدْنِه ت دنهداا يِزَوُرَم
 -َيِمَشْبَعَح .سميشلا دبعروا َيِسَفْبَع ح ِسْيقلا دبع وا لمت

 'رلاعت هللا ةوعي عمت



 ىرشبللا تءاءوبطم

 ىفاظن يرد ح ايويطم ىر افوودرا

 ىدن ةلاغ عررش وبن لئاصخ
 هضلفلا نيس
 لوصالا نمش
 ولج_لمرتاو

 لع ناس
 ( نيب رخ م نالوا ) فرصا ملع

 رداصم ا وفصل رع

 ولج نارقلا لامج

 روك

 بعوشنمو نازريم

 ( مود« لوا )وكن اس

 اج ماسالا ميت

 هرعاق ناس اكن اب ز ىل رع

 م
 الج رم [ن دي

 تضرر

 نيلسأت اي
 ولج ترشاعملا بادآ

 اج نب ريا ميل

 ( موس, مود« لوا ) ناآرقلا ناس

 ( موس مدد« لوا) نآرقلا نلاسل عرانفم

 وج لوصالارث

 رقف لوصا ناس

 قربك لوضن
 مالسا حجرات

 نأمل
 بج رلكل عر وج

 رم فرص

 باول الار يس

 ( موس, مود« للا )فرص ناس

 رمق
 ىدتبلا ليبس
 هرعات ناس آ اكن اي ز ىراف

 وك

 ىدتببلا رسمت
 ( مدابجاتل قا ) ملعمكل 7

 ( مدابحات ل قا)( ملغماكيل ع حرام ) ري رج ريلك

 باجر اقتعلا ميت

 تايباكرس

 5 ريفملا تاباخالا

 ولج زامناسأ

 لب

 الج يح ذب لل طمس تنسب زار

 لج ليثيرم لمثل اح كر رف ناونسم

 رام

 تزامن
 لج زامبيا

 كيج تسرد لإ زارني

 زامتقتب طايع مركا لوسر

 ثيي دع
 ثي دع اباد رابعم ىلآر فاك بم وسر ثم رع

 ت.سوار ثي رع كرو مشا ميا

 ثي رع

 كثييداعا نتن ملا امج

 ثم دل ارماوج لش اب ىف جارعم

 ديوك

 ديوك دائرعاوت ْ

 يلم ثلا لوسر ترس

 يم نييتلا اخ نينوكلا ديسير
 مقل رشح وتلا يرسل لوسر

 يبرم لوسرلا ةريي

 رعاوقلا ليس

 عيفاعع ور ىفلا

 لالالا عاج

 لارا تابطخ

 يبا ىللاركو ىف بيطلارشن

 هرم

 ابك عم
 ورم حر تار ولتشو لنا رسم

 ل اضغ
 هج عراساتك

 مدقرب مدقق رطاك

 رت اقع

 مالسا تءاريلعت 10 انتعلا يعل

 تت يلقحر وا مالسا

 نذر مل اع

 دن اقعلس ناروادنب ول دءالعرباكا

 ع

 لاضن

 فيرشدورد لئاضف | 2 ( 3 )(وورا) لامعا لئاشف

 لج ترا ل ئاضف تاقرصل اضن

 + آمر جحمم ا لكاضف معان

 زامل اضف 9! رافغتتسا لئاضف

 ناضمر لاف نآرثلئاضف

 رتل اضن ركو اضف



 لاوس لاني تعامج لئاضف

 ل رنا نلف رافغتتساو ب ون لئاضف

 ماكاو لئاضف كس لونتمو راب بج لامعالاءازجج

 ني ماركس

 مَن ب اصلا قايح

 مت نإ رشار َافلخ

 مات ب اهصتساءارك

 بلت ىرافغر ذ ىلا راوس

 اقف تايباحص

 ف ليل اء كمل ساحمم ا تايباحصريس

 اهو نتاع تري لايدي لي

 نإيدازمت اص ىيبرَعْلا لوسر

 قف

 يسع ( لت ) للرب ز قس

 كياركا نا ل فينزل ناكر

 ترسااوم

 رج لح قوت لج نر رلاولا قوت

 لج تشيع ب اوآ تالاعم ىلافص

 نا اوم حرالصا

 ودرب كرش ماك لرش هدب
 مس اركا | يحرك رارعلا ل وقح عم نيكس ماركا
 لوقت اداو لاطط بسك اكل ذك

 ءاسنلا حر الصا

 حر الع وتس

 00 (هديفمفاضا عمن يادي دج )ابا

 تم
 ني انك ايكح 3 1 مالس ات وكر لوصا

 لير

 0/2 ل ايلاان الوم بيت اكم

 زاعااكتييناما

 عامل اضف |

 ولج تراعملا بادآ

 هاج نوم ريا ميل

 وو ىلا رغما نإ دك
 وج لقت يش لوسر

 كاب رواد

 بدالا ةضور

2 

 اج ؟ لوك رازب حس كدت

 واجر اي كتوم

 51ج لامعا ناو ربك لاس

 ,لزازلارابخا

 يلايماك
 دابتجاوريلقت

 تما القت احر الصا

 ىسافنا

 ليمارس بس ون وا رلسوج

 نر

 مالسالا ىف بشت
 ماوعلا امالغا

 هلي انادا

 جيو مثلا مادا اياصورعومج

 6 ا

 لك تمم ايف ثم اءالع أ

 لج م اك> الا تابطخ

 لمحات ايس ى السا
 هاج ؟#تازلى رئ عررط نارام

 ؟ اكو مايك عب لس نسم

 نو نو
 ولج نارقلا زايعا

 ريلقتر واد نجا

 وميت اواثا

 ترث اوايئد

 موسرلا حر الصا

 ناميالا ع ورف

20 
 ني اوخزك

 مالسالا ل وقح

 ( هني ىونامت) ني ملاولا قوت
 مالساتيبناعت

 مكان اعذب لايح او متسم# ور ادق ىلا حمس وج واكس

 ه2 بايتس قاس رت اك لاس تمالع ىك لج جتا سك باكل أ
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